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INTÉZKEDÉSI TERV
a szakképzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez
A Soproni Szakképzési Centrum Intézkedési tervének kiegészítése

Sopron, 2020. szeptember 30.

Intézményünk intézkedései az egészségügyi válsághelyzet kezelésével kapcsolatban:
1. Kommunikáció
- Technikai személyzet tájékoztatása (járványügyi protokoll ismertetése, takarítási rend
és többletfeladatok meghatározása, tudomásulvétel és Nyilatkozat aláírása)
- Oktatók tájékoztatása nyitóértekezleten, Nyilatkozatok aláírása.
- 9.-esek tájékoztatása e-mailen. Felsőbb évesek tájékoztatása Krétán keresztül.
Nyilatkozatok begyűjtése.
- Krónikus betegeknél szakorvosi vélemény kérése a védekezésre vonatkozóan.
- Oktatók, technikai személyzet tájékoztatása a 2020. 10.01.-én történő változásokról
szóban, diákok tájékoztatása osztályfőnökök által és hangosbemondón, szülők és diákok
tájékoztatása honlapon, belépők tájékoztatása az ajtón kihelyezett felirattal.
2. Épületbe belépés szabályai
- A torlódás elkerülése érdekében reggel több (három) bejáratot használunk.
- A bejáratnál az arra kijelölt személyek mérik minden belépő testhőmérsékletét. Az
országos tisztiorvos által meghatározott értéktől való pozitív eltérés esetén a tanulót
elkülönítjük a kijelölt helyen. Amennyiben az ismételt mérés során is magasabb az érték
a megengedettnél, szülőt értesítjük.
- Minden nappali tagozatos tanulónak biztosítunk textil maszkot.
- A bejáratoknál és az iskola minden szintjén a feliratokat elhelyeztük.
- Aulában, folyosókon, közösségi tereken a maszk használata kötelező.
- Aulában kézfertőtlenítés kötelező.
- A tornaterem használata a bérlők számára a 431/2020 (IX. 18) Kormány rendelet alapján
nem megengedett.
3. Tartózkodás az iskolában
- Közösségi tereken kötelező a maszk használata.
- Külső belépőnek maszk használata kötelező.
- Tanévnyitó, iskolai ünnepélyek iskolarádión keresztül zajlanak.
- Ügyintézésnél a KRÉTA használatát helyezzük előtérbe.
- Oktatók saját használatra biztosított eszközökkel oktatnak.
- Testnevelés órákat, az időjárás függvényében, szabadban tartjuk. Teremben tartjuk a 1,5
méteres távolságot. Elsősorban szerhasználatot nem igénylő mozgásformákat
preferálunk. Amennyiben eszközhasználat történik, az eszközöket fertőtlenítjük.
4. Takarítás, fertőtlenítés
- Takarítószerek leltározása, igény felmérése, igénybejelentő.
- Takarítás a mellékelt Takarítási rend szerint zajlik.
- Minden tanteremben elhelyeztünk: kézfertőtlenítőt, felületfertőtlenítőt, papírtörlőt.
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- A gyakran használt felületek (kilincs, mosdó) áttörlése és a gyakori szellőztetés a
hetes feladata.
- Számítógépes termekben nedves törlőkendőt helyeztünk el. A gyakorlati hely
fertőtlenítése az oktatásra érkező diák feladata.
- Tornatermi öltözőket, minden csoport után fertőtlenítjük.

Takarítás ellenőrzése a gazdasági munkatárs és az iskolavezetés feladata.
5. Maszk használat
- Közösségi tereken kötelező a maszk használata.
- Külső belépőnek maszk használata kötelező.
- Osztályon belül, amennyiben a diákok leadták Nyilatkozatukat egészségi állapotukról,
maszk használat ajánlott.
- Vegyes tanulócsoportnál maszk kötelező.

6. Utazások, kirándulások, közösségi programok
- Az osztálykirándulások, tanulmányi kirándulások , közösségi programok szervezését
mellőzzük.
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Online oktatás
- Az intézményben felmérésre kerül oktatókra és a tanulókra kiterjedően a rendelkezésre
álló infrastruktúra (technikai eszközök és azok állapota, internetelérés, kölcsönözhető
eszközök és azok állapota, használt ingyenes és előfizetett szolgáltatások köre, lakhatási
körülmények).
- A felmérés alapján a lehetőségek meghatározása.
- A tanulókkal, szülőkkel, pedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítőkkel történő
kapcsolattartás elsősorban a KRÉTA rendszer keretében valósul meg.
- A pedagógusokkal és a pedagógiai munkát segítőkkel a korábban megszokott módon,
e-mailben, indokolt esetben telefonon történő kapcsolattartás.
- Értekezletek online platformon (pl. Teams-en) keresztül történő lebonyolítása.
- Az intézményen belül a digitális platformok használatának egységesítése során, az
alkalmazott digitális felületeket a tantárgyi sajátosságoknak megfelelően a
munkaközösségek határozzák meg.
- Szakorvosi vélemény alapján kettő tanuló oktatása online történik.
Oktatásszervezési eljárások
- Az oktatás szervezésénél a zárt osztályközösségekben történő oktatást helyezzük
előtérbe.
- Emelt és középszintű felkészítés – a lehetőségek függvényében – online oktatás
formájában zajlik.
- Részleges online munkarend kialakítására munkaközösségi véleményeket kérünk.

Sopron, 2020. 10. 30.

Siposné Rétfalvi Edina
igazgató
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Kedves Fáys Diákok!
A 2020/21-es tanév kezdetén köszöntelek Benneteket!
Az előző tanév online oktatással fejeződött be. Ezt a tanévet „hagyományos” munkarendben
kezdjük. Mint tudjátok, a járvány nem múlt el, ezért nagyon fontos, hogy az alábbi járványügyi
protokollt tartsátok be !!!!!

- Csak egészségesen vegyél részt az oktatásban. Köhögés, nehézlégzés, légszomj, láz,
hidegrázás, izomfájdalom, torokfájás, íz- és szaglászavar jelentkezése esetén maradj
otthon, fordulj a háziorvosodhoz. Hiányzás esetén fokozottan gondoskodjatok a
tananyag pótlásáról.
- Iskolába belépve használd a kézfertőtlenítőt.
- Fontos a személyi higiéné: szappanos v. kézfertőtlenítős kézmosás, köhögési etikett
betartása, arc felesleges érintésének elkerülése, maszk használata.
- Tartsátok a 1,5 méteres távolságot. Kerüljétek a csoportosulást.
- A kijelölt helyeken várakozzatok titkárság, büfé, szaktanterem előtt.
- Hetes feladata a gyakori szellőztetés, szünetekben a gyakran használt felületek – kilincs,
mosdókagyló – fertőtlenítése, áttörlése.
- Számítógépes termekben használat előtt töröld át a billentyűzetet, asztalt.
- Tanórákon csak a saját eszközeiteket (könyv, feladatgyűjtemény, íróeszköz, számológép)
használjátok.
- A testnevelésórákat, az időjárás függvényében, a sportudvaron tartjuk.
- Testnevelésórán az átöltözést gyorsan végezzétek, mivel a csoportok között
fertőtleníteni kell az öltözőket.
- Évnyitó a hangszórón keresztül fog zajlani.
- Ügyintézésnél a KRÉTA használatát részesítsük előnyben.
- Az osztályfőnöktől kapott Nyilatkozatot kitöltve, aláírva hozzátok vissza. A változásokról
haladéktalanul tájékoztassátok az osztályfőnökötöket.
A fentiek betartása mindannyiunk érdeke!
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TAKARÍTÁSI REND
Fokozott figyelmet fordítunk a közösségi terek, öltözők, mosdók takarítására.
időpont
06.00 – 14.00

létszám
2

feladat
takarítás ,
fertőtlenítés

14.00 - 21.00
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takarítás ,
fertőtlenítés

osztálytermek , mosdók
öltözők, közösségi terek ,
gyakran használt felületek
takarítása
osztálytermek , mosdók
öltözők, közösségi terek ,
gyakran használt felületek
takarítása

szellőztetés

szellőztetés

Osztályteremben (6 - 8, 14- 21 óra)
-

padok, asztalok, ajtók felületi fertőtlenítővel való letörlése
hulladék tároló ürítése
papírtörlő , kézfertőtlenítő, nedves törlőkendő feltöltése, pótlása
söprés , felmosás

Osztályterem (8-14 óra)
-

gyakran használt felületek (kilincs, mosdók ) áttörlése

Mosdók (folyamatosan)
-

papírtörlő , kézfertőtlenítő, nedves törlőkendő feltöltése, pótlása
ajtók , kilincsek fertőtlenítése
hulladéktároló ürítése

14.00 - takarítás
Tornatermi öltözők ( csoportváltásnál )
-

gyakran használt felületek fertőtlenítése, takarítás

(6- 8 ) takarítás
-

felületek , ajtók felületi fertőtlenítővel való letörlése
hulladék tároló ürítése
papírtörlő , kézfertőtlenítő, nedves törlőkendő feltöltése, pótlása
söprés , felmosás

Lépcsőkorlátok két óránkénti áttörlése
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Felületek és fertőtlenítő szerek, valamint fertőtlenítési módszer meghatározása
FELÜLET
padló

HASZNÁLHATÓ FERTŐTLENÍTŐ
Kliniko
fertőtlenítő,
Cif fertőtlenítő
Gyors
fertőtlenítő
felületre

MÓDSZER
felmosás

fém felületek (csapok,
kilincsek…)

Kliniko
fertőtlenítő,
Bradogél

üveg felületek

Kliniko
fertőtlenítő

szórás, letörlés

műanyag felületek

Kliniko
fertőtlenítő

szórás, letörlés

okos tábla

Kliniko
fertőtlenítő

szórás, letörlés

elektronikus eszközök
(billentyűzet egér,
távirányító…)

Domestos
törlőkendő

letörlés

kerámia felületek

Kliniko
fertőtlenítő,
bradogél

Gyors
fertőtlenítő
felületre

szórás, letörlés

szórás, letörlés
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AZ ISKOLÁBA LÉPÉS SZABÁLYAIt
a Kormány 431/2020. (IX. 18.) rendelete a járványügyi készültségi
időszak védelmi intézkedéseiről (továbbiakban Rendelet) 2. pontja
határozza meg az alábbiak szerint
2. A köznevelési és szakképzési védelmi intézkedések
4. § (1) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti
köznevelési intézménybe, valamint a szakképzésről szóló 2019. évi
LXXX. törvény szerinti szakképző intézménybe (a továbbiakban
együtt: intézmény)
a) az 5. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott személy, illetve
a nagykorú tanuló csak abban az esetben léphet be, ha a
testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által
meghatározott mértéket,
b) történő belépés során azt a gyermeket, illetve kiskorú tanulót, akinek
a testhőmérséklete eléri vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által
meghatározott mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell
különíteni, és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt távközlési
eszköz útján haladéktalanul tájékoztatni kell.
(2) Az országos tisztifőorvos határozatban közzéteszi az intézménybe
való belépéshez megengedett testhőmérséklet mértékét.
(3) Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
89. § (2) bekezdése szerinti közhírré tétel mellett a (2) bekezdés szerinti
határozatról készült közleményt a Hivatalos Értesítőben is közzé kell
tenni.
(4) Az intézmény vezetője köteles gondoskodni az (1) bekezdés szerinti
előírás végrehajtásáról.
(5) Az intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát a
testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni.
5. § (1) Az intézmény területére
a) az ott foglalkoztatott személyen,
b) az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző
személyen,
c) a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkezőn,
d) a gyermeken, illetve a tanulón és
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e) a gyermeket, illetve a tanulót – a (2) bekezdés szerint – kísérő
nagykorú személyen kívül más személy nem léphet be.
(2) Ha a gyermeket, illetve a tanulót az intézménybe kísérő vagy onnan
hazakísérő egy fő nagy-korú személy a maszkot az 1. § (1)
bekezdésében meghatározott módon viseli, az intézmény területére a
testhőmérséklet-mérési pontig beléphet.

A BELÉPÉS RENDJE 2020. OKTÓBER 1TŐL
Az iskola épületébe lépéskor az arra kijelölt személy(ek) elvégzi(k) a
kötelező testhőmérséklet mérést.
Az iskola épületébe lépéskor három bejárati ajtót használható.
Maszk használata továbbra is szükséges.
Kerüljétek a csoportosulást!
A testhőmérséklet mérés az iskola nyitva tartása alatt, mindenki
számára kötelező!

Siposné Rétfalvi Edina
igazgató
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